




 .يذاتقلا رايك ٍقاَيحِليقَحلا ٍتاليِصْفلا ضب فَ امدْنِع
 نأ عيطَتسَت « ْمهِلاَمْع ىَلَع ايف نوعي .اوناك يتلا هيل ُهْمكَر يذلا َرَألاو

 5 همنا يهزم رع دا 0
 .نونفلل افحتم روزن اًمدنع رثكأ ةعتمب لامعالا هده قوذتن

 نع انيس يوب باتكلا اذهو
2 3 
 نأ امك .لييافرو

 . ةَميِظَعلا مهعْئاَوَر

 وُجْن لكيامو يشتنفاد وُدْاَنوُيِل
 كك 26 8. ا 00

 جاتنإب مهيابق ِءاننَأ يف ْمهْروَصُم ولم ةعئار ًارّوُص 4

4 18 2 
 ليفك باتك هنإ

 .ًاضيأ راَبكلا نم نيريثك رِعاشُم ىلَع

 ُدوْحَتسَي ُهّنِإ لَب « مهباَبْلاِب دخاَيو .دالؤألا يوْهَتْسَي نأ

 :مُه باَتكلا اذه يف ٌمُهرْكِذ ُدراَوْلا َنوُننَْلا

 لورود ه5 اد وُدْرانوُيِل

 (لهكك -لقالم) وجل لِكِئاَم

 0 ليباَقَر

 :نورشانلا

 ةلمسول ده كوب درإدل ناكل دبكم
 ىلرام وروُبفال توريَب

 نوسيشتُيا فورود . تفيلاثعم
 رّرك ةئيهب : ةئيعلا ىلا هتلقن
 نوئيشتيا نترام : مولا عمضو
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 يف َلَمْمَيِلَوُم َبَهَدَو « اَمنَروُلُف ىلإ 1405 هس وُدْراَوي

 ِوُلَو ةضِفَل ةَعاَِص لَو .ويشتوُرف ىَدَل ٍبْردتلا يف ماو نس دز

 : نيوأتلات تا 9 ا عَ مك

 .وحول ني از لعن ام ىلع مرا يف ودان تالواحُس وأ تنك

 َكالّملَأ َكِلَذ َّنأ ىلإ اَدَه « هَ ووبوُرف مهَمَسَر نيذلا ٍصاَخْمَأل يف
010- 

 يأ روما ولا نادت ائيِدَح ًاديلقت اذه َناكَو . تيل موُسرَم

 ةيارغلا ناولألاب ًاموُسْرَم َناَكَف يعل يِئاَب نإ ُكاَقْبَو .(اربمّتلا) ةّيحآلا

 رعت ناب ُهَلاَمْحَأ ثا ٍَظ ذاب ًاعلوُم وُدراَنوُل داك 8

 يمتد يي ةّطبار د ما 0 ١410 دس كس يفق



 00 مدل هم
 دهم دَقَف . احا ًاماَسَ دا يف وُدْرانويل روسي مل

 0 ةنكلو «ٍلاَمْعَألا

 5 لمَ ين اد 141 ٍَس يفق

 اَح ُلَمَعلأ اذه َناَكَو ب ِسْوُجَمْلا ٌةَداَبِعا

 يشئيدديِم يد ورئروُأ َدَعاَسَو

 ِبَهْذَو .وروحلإ وُكيِفوُدوُل واليه

 وكري نأ ع / ةّمُجْسُح م
 هيف ُهَل ْفِصَي هبا ل معقد م

 ف 0-50 2 م ثرع
 .ةّظَبْكُمْلا نُدُمْلا 5



 دل ا ا
 ةَدوْجْوَمْلا «روخصلا َءاَرَذَع» ةّريهشلا ُهَتروَص ًاَدَيَو « ءاَر

 اَذِلَو جاما دعت الُجَر دراي َناَك .َنَدْنَِب يلمَألا ٍنَحْنُملا يف َنآلآ
 ه مه م2 4 عا الا لا 12

 نم ةحْوَل َنيِرْشِع نم لقأ مْولا دَجوُيَو .دوهلبا َعْرَوُم ناك

 ايس اَناَك ٍنْيَعوُرْشَم وكيفوُدوُل طالب يف ََ
 وه فالس نم ٍساَفل ميظَع لامي ةَماَفِإ يف وُكيفوُو رك دق .هِترهش

 ِرْطَقلا حاب يف رولا نم انُط
2 

 ودعتو صقر ٍداّيِجِل

 م

 َعاَذَو ءِرْضَقْلا مام ٍلاَصْلَّصلآ َنِم َعوْبْضَمل ُهلاَْمَي ٌضَرَع ١698 ِةَنَس يف
 1 هولا طا | ىو ل م 3 55
 ناك وُدْراَنوُيل ظَح ءوسل نكلو .اًهلك ايلاطيإ يف ميطعَل

 هكا 20 م ا كمل
 نيمثلا زنوربلا دخاف «اًسنرف براَحي

 0 ل تل -
 . يمر ًافدَه هوُلَعَج « َنويِسْنرف َنوُلاََن هَل ْدَقَف لاثمتلل يِلاَصْلَّصْلَأ جَ

2 6 
 ١ ينزلا ىَلَ بردت اند وزاتويل جدوُمَت َنوُدِخَتي نونو نولي .



 1 هر عع
 ٍتاَجاَبْحأ نأ مَمَق «دوقتلا ُهَّلِ

 نادك رو الإ َريَخْلا يحي
 مَسَر 1490و ١4946 يتنَس َنِيب اميف

 .نيّلاطيإلا َنيماّسُرلا ّميِعَر هنم ْتَلَعَج يتلا «ريجألا ِءاَمَعَل » ةَحْوَل

 ِاَشَعل ةَحْوَل مري ودزاَوبِل ىلإ يناكنيمودلا اًراَم اناس ُرْيَم َدهَع دقت

 رام ةَعَْرَأ ةعافتراو ءراتما ةّرشع ُهلوُط ْمْلْيَي رادج ىَلَع تَمِسُر دَقَو .ريخألا

 . يحصل مّلاَعلا يف ِةحْوَل ٌرهشَأ تَحَبْصَأ ُهَحرَلل تآمَتكااًمدْنِعَو .ًافصنو

 ان ناك ّطَحْلا ِءُسِلَو .اًهرادجب اَمْنرَك ىلإ يه اَمَكاَهلَْ انو كِلَم دار

 يدا نق
 ىَلَع ْتاَحْوْلل اهب ْمَسْرُع تَناَك يلا ةَداتعُملا «وكتيرفلا» ٍةَقبِرَط :نو الد

 . مار بلا اهيلاح ىلإ حلل تقآ كلي جيو بطال نينجل
 يف ىزربك نع لَدَبَو «نيراَوَحلا نع ٍتاَسارِد دعب ودل مك دق

 انجاب وناليِهب َنيِرجُسلا يح حراس ُبوُجَي َناَكه . هنو ةَعوُمْجَملا نبوكَت
 ل هع 1 هامه

 هي هْجَو ىلع قيطني ريرش هَجَو نع
 : ًالِئاَق قودلا ىلإ ُهاَكْسَو ٍةَعْرُسب َلَمَعلا ماَمثِإ ىلع ُهّنَح ْلِص تكا 2200 ا 5

 دق هلأ وداني باجأف .ةحْولك يف هرَصمِي جّدَحس موي فطن يي ُنِإ
 د ل ل

 .اجذومت نابهرلا سيئر ٍلْعَج ىلإ ةياهنلا يف رطضي

 ولا نم ًاعون مدخّتسا وُدراَتوُِل نأ ىلإ اَذَه « ًايِهاَو رادجلا

 11 ب
 .«ريخألا ِءاَشَعَك» ٍةَحول



 وف مقر م ذم
 ةمئسس رحل لري ذو . هيلوُفُط ذم اريك ًامامتحأ طلاب ودان مه

 كل .ةبيجلل موس حض قَد تاطخالم اهيف ود ٍوَحْفَص ضال
 كلي َةماَرِو بصل ني تلَعَج ىَرْسْْلا وِ ةَمصبُملا ةسوكنملا هَتباَتِك
 . تاطوطخَملا

 ٌماَقَو .رصملا كلذ يف فرع ملة ناسْنِإل لج ًاضنأ وداني َسرَدَ

 ٍوخَن حيف . مسجلا يف ةّيومدلا ةرودلاو تالَضَعَل
00 
 "نِم ناريطلا ناكو

 ةكرح ةساردل ٌةنْج

 . ماَع ٍةئِيِعَبْرَأ نَع فيني اَم ذنم تردق دقف «باوصلا نع 8 0 ا ا اا ةك

 :دْضَأ :نع هب جرب اَم ُرِكتبَي - ةتكنلل احم وُدْراَنويِل اكو 01 ل
 ىف ايم (اودزحر ايضا سمع ايلا ٍدَحَأ ينو .ةّداَجلَ هتاسارد

 00 آطفتحأو «ةَِحِلَو نوف إف اَضَأو «رُأ ٍلاَحَسَو يباح "نم ًاروشق هل عضَوَو 1 001 ع 1 ا

 1 دال ب نيني ل
 .هءالمز هب فيجي يقودنص يف هب

1 

 3 اا ١ م

 . اًهناَريط رارشأب لل اَهَحاَرَس قِلْطُي مث وق ل1 يف ًاروُيط يِرتْشَي وراني 14



 يذلا ُهلْفَع َن
 ل زب ًادك بص .رزطنلا "زم يف َنمرتْسل 00

 الإ هل كت ل نكلو .روُسُجلاو ٍةقلَرْتملأ ا
 هلم 28-2 3
 0 كاملا ُهَنَقَو . ا

ّ 

5 

 قف هع
 اليم ٍطوُقُس دَْبَو مسرب ديو  (اًيسنف) ٠ ةفدنبلا ىلإ وُدراَنوُيِل بَعد «ون

 كارلا وز رطخل نيِضرَعُم اوُناَكْذِ « ةيقدنبلا

 ٍةَحِنْجَأب ة ا جوه حَص دقو رع "و مكي نانا أب

 نأ ةروطسألا يِكحَتَو « شيرَو شاقو بش نم ٍةَنوكُم
 و 2 0 هلو 1

 ,ةقاس ردكو رولا 00 دمع اولوتيريب يد تسوروز»

 « ناَرُطلا ىلع ُهئواعُت ةيكيزاَكي ولأ ىلإ ناسنإلا ةجاَح ىَب مرني َنَقَ
 «ةَفاَوط ةَرئاطو (وَجّناَلاَو ِنْراوَتل ٍظْفِحِل ًازاهج) ًابوكسوربج مَّمَّصَق

 لكش ىلع (اتوُشاَراَب) طوب ةلظِ ْمَنَص َكِلَدَكو ًارتيوكيله)

 قاس يرحيو ةياذتلا ديرزاط يف يرقي دذئارول دملج 1



 .ًاماَع يرشح ماد بايخ دب انو لِ ل َداَح ٠6٠١ لس يفق
 ََلَب دق ناك
 انْئَأ ينو .لوُيحَلَو مدَحَل ىّتتقاَو

 ل ا نك مك كك .انزو
 َناَك يذلا ءولجنأ لِكْياَمَ

 .ويشتف ٍرْصَق يف ِتاَعاَمَتْجالَأ ٍةَعاق ِناَرلج نييزتب اعّم اًمِهيلِإ هعو «هرمع

 وُدْراَنوُيِل َلَباَقَت تق

 ص طلو سات يف ًادِعاَص ًابأش

 ٍةَقوُرعَملا ِهِتاَحْوَل ٌرهشأ اًسنرولف يف
 ل

 اقإ ءانثأ يف - ودرانويل مسَرو
 ىَنَم ىَلَع ٌرهشألا ةَروُصلا يه ٌهَحْوْل ِوِذَه نوكت ْدَهَو «ازيلانوم» اهمساو

 اروأ اًهنَع تليح امك - اكو طا هل تك
 يهو . «ةَمِساَبْلا ةأثملا» وأ «ادئوكوُيسأ» ًاضْيأ ُهَحْرللا ىعذتو . «اًريِلاتوملا١ - 5 00610 2 0 ل

 1 ٍلهك ليت ٍةَجْوَرِ

 دقو اهتروص مْسَو انْ يف اهسقن نع ةَِرْشل
 . هاَمَم ىَّبح ةَروصلاب وداني

 .نورجاتسملا نويقيسوملا ىريو ٠ «ازيلانوم» ةحول مسرب ودراتوتل 18 5 ل دلل ري ل لا ل



0 
 .راوللا رهن يداو يف اوبْمُأ يف

7 7 



 (1654- 4١ا/هر وُلجْنَأ لِكْباَم

 0 2 ل عك اي رما هكا لل 6
 نم ًارتموليك َنيتسو ٍةَعَبْرَأ وحن ِدْحُب ىلع ٠ سيرتاك يف ولجنا لِكِياَم َدِلُو

 ًاينغاق ركيفو دول هوبأ تاكو . ١10 ةئم اًمنرولف

 َبَهَدَو .ةَيناَن هوُبأ جوزتو « هرمع نم ةَسِداَسْلا يف ناك امَدنِع ُهمأ خود مر هاا ا فما ب لدم هنو وقتها هر

 َقَحَتلاَو . ٍةعَبْرألا هتوخإ مم َشيِعَيل «اَسنَروُلف ىلإ واجلا لِكِياَم

 جنب ذأ لع قل هت ذقر نبأ
 .ءالث ةلالس ني

 د ل ل ار د
 وكسييسنارف ىعْدُي باش ماَّسَر عم ولجنا لِكُياَم قّداَصت ءانثألا وهذه يف

 ّبَهَذ 1486 ٍةَنَس يف .وُيادْئلْرَع نوخألا ىدَل رمت ناك يِذَلا « يشار

 تيوس سال داعم كل
 « ةلاقسلا ؛ مَّسَر قف ٍةَريِصَق ِةَرتف َدْعَب ةذفلا ولجنا لكيام ةّرِدَقَم ترَهظَو

 نأ ىلإ وباَدْنكْرِع وكينسوذ رامضأو ,«راغصلا َنودِعاسْملا هلع نرمتي يتلا

 .وه ةتامولعم قوفت دنس ٠١ لآ نبآ ٠ لْفَطلا تاَمولَم أب ْحَّرصُي

0 

 .ِرِجاَحَمْلا ٍدَحُأ نْكُر يف ُبَمْلَي يصل وُنجْنَأ لكنا 7 3



 ورترول مرح انأ ىلإ « ماَحَوَْت ويدل نيؤحألا مم ولجْنَأ لكي
 ٍذِئِِح َناَكَو .َنيِتاَحَنلِل ٍةَسْرْدَم رحاتفأ ىلع (ٌميِظَعْلا وُربروُل) يشتيديم يد

 لِكْئاَمب بس ُهّنأب ولجنأ لكِناَم داو دعو دََو .اَنرولف بال ىلع ًامكاَح
 ّك 7 .ءزانأ دَحأ تاكل امك رجلا

 ىَلَع لئالَدلا ىلوأ تقول اذه ىَلَوَح - وَُجْنَأ لكِذاَم ىَلَ ٌرهظَت
 ني ُراََ اذه َناَكو «وناينيروم» ىعاُي باش ٍرِهاَم لام مم ٌرَجاََتف عبط َةَدِح
 داي لوم اهم وُلْنَأ لِكياَم "يِقَبَو « فن َرسكو ُهَبَرََع «ولجنأ لكِناَم

 معن نت نسأل
 ولأ ةّمهُملا ٍتَناَكَو .

 يَسْحلا ميِظَعلأ ِهِلَمع لأ لكِياَم ةَرهِش تَصْحَدَت ام َناَعْرُس اَمر يفك
  تّيِمَل_حيبصلا ٍدَبَ مَم َمَيْرَم ِءاََْعَل لامي َوْمَو «ةقفشلا» يأ «اتييث»

 . سرطب يقل ةسبْنك يف ًايِلاح ُدَجوُيو

 .دوُمَحلا وناينيروت مَ ُرْجاَمَتَي واجلأ لكَ 1



 ضل لا «انر وأرنا لم داع ١601 هس يفَك

 يأ ِهْيَلَع ا لاثمتلا نأ عمو . .لاَكمتلأ هدهك .ناأع هيه
 .ًارثك نّسَحَت فألا نإ َلاَفَ م ٌةَدْمُمْلا ىَرطَأ ْدَقَف هيلع هع 0

 ا بق ؛دْعَب باني الع يأ ل َقْرَمَف ع.

 ا



 ارك يف روُهش ةَاَمَ ولجْنأ لكِناَم ىّضَق
1 

 ريفا كلي يفو . ةيئاردتاكلا برق ِناَدْيمل يف وُيدوتس دِعُيَو

 ْدَق وُلجْلَأ لِكْناَم َناَك امَلَو . ٍلمَعلآ يف َكاَمهنالآ
2 

 « نمل ِلَسَعِ اماَخُر يقتني
 نع اَباَبْلا َلَدَع

 ايم بفم َصَقَر اَمَك «وُلجْنأ لكناَمِل ماسر ضيلاكت مْفَد َضَقَ 1 هدد
 ىأَرو لَم ملف َدَفاََ

 . اًسئرولف ىلإ ًدئاَع « امور كرتَو بضع «٠ ءانِفَلا نم ةَراَجِحَلأ َنوبَهْنَي صوص

 ٌوُهَو « ُهَماَقَأ يذلا ىسوم َلاثمِي نفدَملا مض ذإ عِقا 0
 لكيم د بو. مكلا يف تخش م .ع

 َلاثْمَتلا َبَرَض ء

 ىح تب لاك ىلع الم رص

 عضو يذلا سوي ابابا قو - ميظعلا « ىسوُم» ُلاَثْمَت 01

 ارت ةّمتأ نأ

 اذه انِموَي



 ِرطَق يف ُهتَروُص َلَمَكُي انأ ولجنأ لكيم دار 07 رد ير 2 ف فا و ا
 نأ الب ىدواد» ِهلاسِتل ًاقفاَرُم

 ٠6١٠.م هس اَموُر ىلإ

 (يفترو مف عوف و
 ديو .ولجنأ لكن بحري مل اييضم ادوهجَم

 «مُهَدَرَط ام َناَعْرُس

 هيما أ لإ لستك

 يقلي نأ ُهَدَدَعَو زاجْنإلا ٍةَعْرس ىَلَع
 + يذلا وُجْنأ لكلام ىلَع أيل بْنَ 0 ل ا م

 حاير تيه املك نيبجلا قوه مكاري فييكلا زابغلا



 ا قا ريا و 060 سل رار اك 3050 عاق نسم عد

 نال .ًاماّسَر ُهْنِم ل 05 0 ّنأو نم ًالْصأ هنو « ِنقدَمَل 00
 .ًايرامْحِم ًاسدْنهُم حِبْصُي نأ ٌرِشاَعل وُبِ ُهُمْغْري 1010

 نيكل ؛ + ا ىلإ ةرثي ذأ لجأ ا

 . اسنرولفل ةعباتلا « انساني يف ٍةَديِدَجَل رجال < ص م ةزقنل م "ا

 ٍقيِرَط دوُجُو مَدَعَو ا عون ةِجاَلَص دعب ولجأ

 َفرْشُي نأ ىلإو اب مهربتعي دس

 تلظ ٌةَدِحاَو مخي ةلتك الإ

 ميراسملا و ركل را ار ور

 .ًاماع نيوز ىدَم حبلا طاش لع َىقلُم ذأ

 ل ل َوْهَم ءويِعّسلا ٍلُجَرلب وُنجْنأ لكيام "نكي لَ

 0 ايما جاتو واكس نت 2

 7 اا ام 1918 هس يفك . ٍعادّصَلَو ريس لييافَر ُهَقِحَلَو
 . عزام نود ًيينرولف ناك مظْحَأ وُلجْنأ لكِناَم ٍنْيَكراَت 0٠6٠١ َهَنَس تو عازم # "هر 1

 انف



 _ هل راب لم أ

 يبتأ ة ٍةَلاَمإلِل بْعشلا ّبِضَعَو ألا ف ْماَعْيل طَقسو « لابجلا تَعطَقنأ

 . ينيدلاب ىَلَع قرم لصق ماعز ّنإ ليقو ءولجنأ لكيم ىلإ تَهَجُ
 رأجنأ لكيام رو . بوُرحلآب اَْثرولف هالو تلَعَشنأ تقولا كلذ لاوس

 . اهنيِصْحَت يف مَهْسَأَو « ةئيدَعلا ىلإ َداَع ُهّنأ اَلِإ ءًانئاَخ

 و ةَرْيف َدْعَب مويا ُهَقِحْلَو ٠ هس ولجنأ لكباَم وخأ تاَمَك

 هدم يف لمحل َنَقوتَو « عباسلا تملك َتاَم َكِلَذَكَو

 ابْنَأ لكم َكرَت 0٠م4 ةنس يف .ورئرول تناَس ٌةَبتْكَم

 ونا رن 4 طمني ولجلا لِكِياَم محي 3



 ريخألا رادجلل وود مَْي» حّبذَملا ِةحْوَل ِلَمَع يف ًاكيَهْنُم ناك

 وللا لكم كلو ء تيل نيولتل ادعم رادجلا َناَكَو - نيتسلا سيك يف
 ام انوا مدحت .ِءاَش ريل ٌحْلْضَي ال تنزل نوت نإ

 ىّدآو ةلاَقَسلا يقف ني ىَوَه مسرب موق ناك اَمَنيَو .بطَرلا نينجلأ
 يتلا ل يلا شر يل ل نع در

 احم رْوَصُم يهف « هَل ىلع مَ لمَ ويدل موي حل
 2 و ا م ع معتم 1 الملا

 َلَّمَعلا نأ ناكيتافلا ميسارَم سيِئَر َررقَو . منهج ىلإ ةاطخلاب ْثَعْبَي

 . ناب ةلوح ْفتليو نار ُهلَو منهج يف ولجْنَأ لكِزاَم هَرْوصف « ٍةسيكِ

 َناَكَو ءهئه

 ذَّقَ .ةراملا يف ُلَمْمَي امو يف ةريخألا ُهماوعَأ رلجْنأ لكم ىّضَْأَ
 . رطب يدق ةسيَك ِءّنٍَِداَعإ "نع لوؤسملا سِدهُمل بصْنَم يف ني

 لمس ْدَع هَلْ ًاماَع َنيثالك ْذْنُم « لئيافَر ناك لِكْياَم بادو هسفنا 3 هايس ع كر هل 6.2 2 م2
 الدَح ىلإ تدفن دَق هتاَميِمْصَت نوكَت ىتح ًاماَع َرَشَع ةعبَس لَمَعْلا ىَلَع ولجنأ ا د ب 1 ا و لل د ل ل رم

 .ًادوجؤم جّدوُمتلا اَذَه لاري ' مج عقم مع هج و

 يمس 8 2[ ل م للا ا ل ا
 . سْرطُب نييدقلا َةّبَقِل يِبشَحلا جدوُمنلاَو تاّميِمْصتْلا شِقاني ولجنا لكيم 0



 0 ام . بِعْرْملا مثسأ

 هئاَقِدْصضَأ نم ل

 1 رديت ينك نحن يِذلأ وَ يف

 . نورخآ َنوُناََك اًهمَتأَو

 قرخاتم تاَعاس ىلإ ُهَلَمَع ُلِصاوُي لْهَكلأ نانا ناكو

 دقو .هسأَر َلْوَح قرا نِم | يف وُ ةمْمَش ِءْوَض

 َضَقْرَو «مارغوليك 1١0 اًهتنز ديحلا _عْمَّشلا َنِم
 اوَح عومشلا سرغيس هناب لوسُرلا هَدَدَه نأ َدْعَي دل ما معرس مي هم هده

6 
 3 كى لا 0 أ نبأ م 4 مع يف ٍِ تام اّمَلَق .اًموَر

 ٍناَمْقجِب كيسُت يو ميم ِءارذعلا لاحت يف ًاليل لَْصَي لحنا لكياَع
 . حيِبَملا دل ديس انو



 عله -14١م8) ليباََر

 ري هناك ليات نكي مل
 يناقوُيَج « هوب ناك ٠ ىف 1480 هس َدِلُو دقق . اَسنَروُلف 5 ا ا

 ادلَش نود ًاريجَص لاري ال َناَكَو .ةَرْشَ ةيِداَحلا يف َرْهَو هوب نونو '؛

 ىلع لطلاء ةَروُص مَسَر اًمَْنِ

 هنآ هفرعت ام لكو .ال مآ ونيجوريب م# ين, سف يدك د ف

 .وثيجوريبل ايف ًادِعاَسُم َليَع

 أ يف

 نقلا تاّموَقُم لك هَل تّلَمتكأ ماسر لبياَكر لاك 01604 ٍةَنَس يفَو

 .اًسئرولُف ىلإ َلَحر ٠9١4 نس يفو .هِلَمَع ْخبِراَسَو

 .وثيذأ بدم يف ليباقَت لقط 3



  باطخ ُهَعَمَو اسنرولف ىلإ لييبا لَصَوَ
 شيِئَر ناك .فيطلو نيِزَر صخَش هاب هف فصُو كانه

 0 ا
 .«قواد» ِلاّكمتلا فنا َدقتنا يِذْلا

 وه ّلمْحَي ناك امك ٠ اريام » ُهَنَحْوَل مُسْرَي ٠١

 نو ليياَقَر ُهآَر ام نأ دب الو .روصلاب
2016 

0 

 ا ا ا

 ولجنأ ليام لاَمْعأبُدْمَب اميف رأت مك «ةَلتم وأ همر لاَكْشأ ىََع هَتاَعوُمْجَم

َ 

 يف ناك يذلا «ويمواوُزاَب بارا لبا لَ . امور يف ِِاَسْوَل أر نأ َدَْب
 ويمولواَب اكو .ةنوظنملا موُسولَو ناولألا نع ٌريثكأ ُهَمْلَع ينو « يهبل
 2 0 سم ني قرح تا

 .ةنبهَرلاَو نفلا نيب اوعمج نيذلا نيريثكلا نييلاطيإلا ناَبهرلا َدَحَأ
 هده كلل ما ى اح حاد يا فرقا دن عدم
 ضعب متاو ءاسنرولف نم ةبيرق يهو «ايجوريب روزي لييافر رمتساو

 يف ماسر لصف هنأ ىلع هِي ظني اكو . كانه اهدي دق ناك يتلا لاَمْعَأل
 هم 4 9

 بع َءاَرو هثرهش تَبجُح دقق اْنَرولف يف ام . ايجوُريِب
 هب فلك اَم لك َناَكَو . يشْيفاد وراني 0 فم لا سا

2 0 
 و ءاَرذَعلِل روص وأ « ٍصاخشأل روص

 .نيزاتسَْ َنيِماَسَرَل ٍداَدِع ىلإ ىّتترا «عوُدُمَو فر يفك «اَسْنَرولف يفك

 .ويمولوتزاب نانا بارك ُروزَب ليي 4



 مامن همهم ىَلَع لوُصْحْلا يف ِهِلَم

 ل يف ٍيِلْجَملا ٍةَعاَق يف ولجْنأ لِكْياَمَ يشتنفاَد وداي

 امور طالب يف ٍبنرُم اذ اماسي َحّبْضأ 1١6.4 نس

 عم لمص يف ولجنأ لكيم ىََق يزن « ين شويلوم ابل دهَعَو

 اهيل اوُدَقَو َنيِذَك َنيِلاملَو َنيِماَسرل 00

 ىلإ فتو .ةقلطيإل
 ًالوُمشَو ةَعرس ِهِلَمَع يف َقّقَح نأ ثبَل ام نكلو ٠ ٍضاَخْشُأ رْوَص

 تاكو .. ةّيعقاولاو نب

 0 كالا

 .اًموُر ىَلِإ اسنَروظ ني هقيِرَط يف ليباَر 3



 ْوَمَتي نكي مو
 سس مْسسَر يف ًاكيهنم كاَدَنِح ولجنأ ُلِكْياَم

 لكِئاَم َلَمَع َنَياَع نأ َدْمَيَو « ةسلخ ةَسيئكْلا لحد ُهّنأ ليباَقَر ْنَع يِراَسْق

 . لَمَعَل يف هول ريغ ,ولجنأ

 ةَعوُمْجَم متو . لَمَعلاِب دج ًاكيهنُم ماسر كي هس د. د عع م لا

 ِوِذَه ْتَناَكَو . ساروديله اَئاَتس يف يناثلا َسويوُي
 رد ل ما كك 5

 هَرَصن هللا نأ فيكو لتاقملا ابا
 هم هل

 ٍتارماغَملا لثمت ٌروُصلا
 ا
 دار املك ناكو

 « ًادجاو امي اَهَْلَع
 َنوُنانمْلا ادْبَي كلذ َدْمَبَو . سْبجلا فَي نأ َدْعَب نْوَل يأ ُهَفاَضإ عاطَتسُملآ َنِم بامنج ةرمع نيود همم هه مه. 2« طمع ىذا ك عم نس د2

 « ٍتاَحْوْللا نيك ُراَْنِإ ليياقَر َنكْمأ

 .قدوهنملا ةدوجلاب مك مَ هناَوعُأ

 حشا ِروُصلا مُر يف اعراب اروَصُم ليياق
 ىَلَع سانا ليياَقَر وص ٌرهْل

 5 22 16 م سا م ا
 افر روص رهظتو .ِرِشاَعلا ويل اًباَبلل هتروصب تناربمر بجعأ

 . كِئاَذ ناَثَو
00 

 زثيود لعق اَمَك « ْنَصَتَو فيلكتب لَمْ نكي هه ٠

 .ناكيتافلا يف ًامُدُق اهب لَم يرجي (وكسرفلا) ٌصجلب ٌةروص 3



 يف َنييِراَمْعِملا َنيِسِدَْهلَأ سيِئَر ٍبِصْنم يف ليياََر نيع 1914 نس يفو
 معلا ناكر اجت كلام هدقب ونملا لك دقو ٠ رطب سيدقلا ةسرك

20 
 نب ليباق مم نأ ريغ .ِءاَنف مامنه انْ ليي هب مَ يأ يَ

 ٍِ 5 0 ل 2
 دقو . يشتنفاَد ودرانويلب اًنركَذُي ندملا طيطختب ُهْعَلَوَو

 .ةريثك تاليف مَص َكِلَدَك .مريل هل أ ال حلا سل 'نكلو اق

 يت 5 ةمزاللا ٍتاَميِمْصَتا ليباَقَر َلِمَع 1915 هس يفَو

 هر م الل )
 . نييراوحلا لامعا روّصت يِهو « نوجاسنلا 2 0# مل فم ا ل صاع

 ٌرزاسَت كلم اهب ىّتأَع « موس وذ
 22 0 فل ا هد
 ميواّصت ىلع دعب اًميِف زنيور َرْثَعَو

 َناَكَو . لكلا ميو ٍدْهفَع يف اَهُميِمْرَت ديعأ مث .ٍديجاَج
 يف َلِمَع «ٍبِجاََمل َدَدَعَتم ًالْجَر وُدْراتوُِل نأش كِلَذ يف هنأش « لييافَ 555 0 2 و لا دع ايما لل ع

 . ثاَنألا ميمْضَتَو حراسَملا ٍداَدغِإو « (روبقلا) ةحِرْضألاو ِءاسْيسْفلا

 .ةَقباَسلا اَِتَمَظَع ىَلِإ ةبِدَقلا اَموُر يدم ٍةداَعِإِ لحي ليياَقَر 44



 را اضخم ناك هلا رتل نت 2. هم 7 عو# ما هدام او هر
 اًيَحل نأ ُهْنَع ىوْرْيو «٠ م هلم ٠ ْبَعَل

 َتْفَو تكيكأ ْذَع نكت مل ١ حييَسل لن » ُةَروُص يو هل ٍةروُص ُرِآَو
 ٍةداَح ىَّمُح ةَجيِتن ٍةركبم نيم يف ليياَقَر تاَمَو . هِشْعَن َقْوَف تَعِضْوَو « هنا - ركع 2-0-2 0 3 را 3

 1 ا ا ا
 ْتلقَو «مُهلاَمعأ تَفْعَضَو «يفلا ْمُهَماَهلِ هناوعأ َدَقَف تاو َدْعَبَ

 ما 2 ٌةقكالث ٍدحاو ٍتْفَو يف اهيف لِيَع ىرخأ بدم هلك ماعلا يف ُدَجوُي الو . هنو
 . ينفد وُدزاوُيلَو وُلجْنأ لكِياَمَم ليباق



 مالا تاقوأل تاكورشم

 ن5 را 1 0101
1100000 

 6 0 ]وو 20019 44 مسح
8 0 1 
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